WCZORAJ I DZIŚ OSTROWSKIEJ PARAFII ŚW. RODZINY
Ostrów Wielkopolski jest drugim co do wielkości miastem diecezji
kaliskiej. Pod koniec XX wieku liczba parafii Ostrowa wzrosła do dziesięciu.
Parafia pw. Świętej Rodziny jest jedną z najmłodszych. Jej imię, głęboko
zakorzenione w Piśmie Świętym (?), stanowi o łączności z Kościołem
diecezjalnym (?), któremu patronuje św. Józef w kaliskim obrazie Świętej
Rodziny.
Zamysł tworzenia nowej parafii na Osiedlu Pruślin, które należało kiedyś
do Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (fara ostrowska), pojawił
się w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Dopiero jednak historyczny fakt
powstania diecezji kaliskiej (25.03.1992 r.) przyśpieszył realizację tych planów.
Głównym czynnikiem, dla których podjęto negocjacje, a potem wysiłek budowy
nowej świątyni, był fakt dużej rozległości terytorialnej poprzedniej parafii.
Dodatkowym argumentem była stale zwiększająca się liczba mieszkańców na
osiedlu wskutek rozbudowy miasta.
Ważny moment w historii tworzenia pruślińskiej parafii stanowiły
spotkania ks. dziekana Alfreda Mąki, ówczesnego proboszcza konkatedry,
z mieszkańcami osiedla, w wyniku których powstał Społeczny Komitet Budowy
Kościoła. W maju 1993 roku postawiono krzyż na terenie przyszłej budowy,
a następnie wykonano prowizoryczną kapliczkę, przy której 6 czerwca
rozpoczęto sprawować Msze św. – pod gołym niebem, a w okresie zimowym
w osiedlowej świetlicy. W kolejnych miesiącach przygotowano dokumentację
techniczną
oraz
projekt
architektoniczny
autorstwa
Arkadiusza
Wojciechowskiego, które zyskały aprobatę władzy kościelnej i świeckiej.
Budowa kościoła ruszyła w połowie roku 1994 i trwała kilkanaście miesięcy. Na
tak szybkie tempo prac wpłynął niewątpliwie fakt, iż wiele robót było
wykonywanych społecznie przez mieszkańców Pruślina zdeterminowanych
pragnieniem powstania kościoła na ich osiedlu. To społeczne zaangażowanie
ludzi pozwoliło również pokonać różne trudności, jakie stawały na przeszkodzie
w tworzeniu dzieła parafii.
Parafia pw. Św. Rodziny została erygowana 20 sierpnia 1995 roku na
mocy dekretu pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały. Wtedy to
Ks. Biskup dokonał poświęcenia kościoła i przedstawił pierwszego jej
proboszcza ks. Janusza Gierę. Pierwszy pasterz pruślińskiej parafii zadbał
o podstawowe wyposażenie kościoła, zagospodarowanie placu przykościelnego
oraz wybudowanie domu parafialnego. Przede wszystkim jednak ks. kanonik
Giera położył podwaliny pod żywą wspólnotę Kościoła - i to pod względem
administracyjnym jak i duszpasterskim. W czasie jego trzynastoletniego
posługiwania w parafii Św. Rodziny powstało wiele grup duszpasterskich
o profilu modlitewnym, formacyjnym i charytatywnym, a wśród nich:
Wspólnota Św. Józefa, grupa dziecięca „Promyki”, chór „Familia Nostra” oraz
Rada Gospodarcza. Spośród różnych dzieł jakie powstały w tamtym czasie, na
uwagę zasługuje zainicjowany przez ks. Janusza festyn rodzinny „Czerwcówka
u Świętej Rodziny”.

Do najważniejszych wydarzeń, jakie przeżywała parafia w ciągu
pierwszych lat swojego istnienia zaliczyć można peregrynację Obrazu Św.
Józefa Kaliskiego (10 i 11 listopada 1995 r.), a także Misje Miłosierdzia Bożego
połączone z Nawiedzeniem Obrazu Miłosierdzia Bożego (24 – 31 maja 2003 r.).
Chociaż historia ostrowskiej Parafii Św. Rodziny nie jest długa, to może
ona poszczycić się powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. To z osiedla Pruślin,
które było częścią parafii farnej (późniejszej konkatedry), pochodzi dwóch
kapłanów (o. Lech Włodarczyk – franciszkanin i ks. diecezjalny Grzegorz
Stachurski) i cztery siostry zakonne (s. Aleksandra Błaszczyk – elżbietanka, s.
Jadwiga Dymna i s. Redempcja Wojciekiewicz – uczennice Krzyża oraz s.
Wirginia Mielcarek - dominikanka). Wszyscy pracują na rzecz Kościoła w
różnych odcinkach duszpasterstwa – w kraju i na misjach.
W miarę rozbudowy i rozwoju osiedla Pruślin zaczęły też wzrastać
potrzeby duszpasterskie parafii. Opatrznościowe w tym względzie okazało się
przybycie do Pruślina ks. seniora Franciszka Stasika, który mieszkał na terenie
parafii od początku jej istnienia i przez blisko 12 lat służył pomocą ówczesnemu
proboszczowi. Po jego śmierci w 2007 roku do parafii przeprowadził się ks.
Tomasz Hojeński – kierownik „Ostrowskiego Centrum Pomocy Caritas”.
Zamieszkał on w kompleksie kościoła Św. Rodziny jako rezydent przeznaczony
do pomocy duszpasterskiej.
Od dnia 8 listopada 2008 r. proboszczem na Pruślinie jest ks. Dominik
Wodniczak, który kontynuuje i rozwija dzieło swojego poprzednika. W tym
czasie podjęte zostały nowe inicjatywy oraz powstały nowe wspólnoty
parafialne.
Inicjatywą najbardziej związana z Patronem parafii jest wtorkowa
Nowenna do Najświętszej Rodziny, w prowadzeniu której wspomagają kapłana
przedstawiciele rodzin. W czasie nabożeństwa odczytywane są podziękowania
i prośby składane przez wiernych. W każdą drugą niedzielę miesiąca
sprawowana jest Msza św. w intencji uzdrowienia i uwolnienia celebrowana
przez miejscowego pasterza wspólnie z diecezjalnym egzorcystą ks. Adamem
Wawro. Eucharystia ta przyciąga wiele osób – również spoza Ostrowa.
Jednym z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w życiu parafii
w czasie duszpasterzowania obecnego proboszcza, było z pewnością
Nawiedzenie Matki Bożej w Wizerunku Jasnogórskim, poprzedzone misjami
świętymi. Echem tych wydarzeń jest Apel Jasnogórski każdego 5 dnia miesiąca
– na pamiątkę Apelu Nawiedzenia (5 lipca 2011 r.).
Do nowopowstałych grup duszpasterskich zaliczyć można scholę
dziecięco - młodzieżową, wspólnotę formacyjno - ewangelizacyjną oraz Rady:
Ekonomiczną i Duszpasterską. Na osobną uwagę zasługuje Szkoła Nowej
Ewangelizacji Św. Rodziny, która ma swoją siedzibę przy pruślińskiej parafii.
Jest to ponad parafialna wspólnota ludzi skupionych wokół programu
formacyjnego dla nowej ewangelizacji. Inicjuje ona w diecezji, ale także poza
nią różne projekty ewangelizacyjne.
W ostatnich trzech latach wnętrze kościoła przy ulicy Grabowskiej uległo
zasadniczym zmianom. Są one owocem współpracy z s. Maristellą Sienicką –

uczennicą Boskiego Mistrza, architektką wnętrz sakralnych. Według jej projektu
wykonano we włoskiej pracowni Domus Dei oryginalną mozaikę
przedstawiająca Świętą Rodzinę podczas spożywania posiłku w Nazarecie.
Obraz ten symbolizujący zapowiedź Eucharystii,
a jednocześnie
ukazujący wzór miłości dla chrześcijańskich rodzin, przykuwa uwagę
spoglądających na główny ołtarz w pruślińskim kościele. W tej samej pracowni
wykonane zostało również unikatowe tabernakulum w kształcie przełamanego
chleba. Spośród wielu innych, zaprojektowanych przez Siostrę Maristellę
przedmiotów sakralnych dla kościoła na Pruślinie, wymienić należy wykonane z
marmuru ołtarz, ambona i chrzcielnica – harmonizujące z marmurową posadzką.
Ponadto kościół Św. Rodziny został wyposażony w 11 witraży, których
tematem jest „Orszak Jana Pawła II”. Przedstawiono na nich postać
Błogosławionego Papieża oraz 8 świętych i błogosławionych z nim związanych.
Na pozostałych dwóch witrażach widnieją aniołowie. Wszystkie zostały
wykonane dzięki ofiarności darczyńców i dodają kolorytu pruślińskiemu
kościołowi. Już sam zamysł witraży o takiej tematyce, które zostały
zamontowane jeszcze przed beatyfikacją Jana Pawła II, świadczy o wielkim
przywiązaniu parafii do Papieża Polaka. Związek ten nie jest jedynie
zewnętrzny: od momentu beatyfikacji w ostrowskiej parafii Św. Rodziny
Błogosławiony Papież odbiera szczególną cześć – m.in: jest wspominany
codziennie w kanonie Mszy św., zanoszone są modlitwy przez jego
wstawiennictwo podczas Apeli Jasnogórskich i przy innych okazjach.
Działania duszpasterskie podejmowane w pruślińskiej parafii idą w
kierunkach, które mocno akcentował Błogosławiony Jan Paweł II w swoim
nauczaniu i posłudze. Na pierwszy plan wysuwa się troska o rodzinę. Parafia
Św. Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim pragnie być ze swej natury i imienia
szczególnym miejscem dla rodzin i małżeństw oraz dla wszystkich tych, którzy
potrzebują zaczerpnąć dla siebie i bliskich łask szczególnych – odnowy
duchowej. Po wtóre w parafii podejmuje się szereg działań będących
odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji. Wśród nich na
uwagę zasługują prowadzone na miejscu i w terenie rekolekcje dla młodzieży i
dorosłych. Powyższe racje przemówiły za tym, by rozpocząć starania o
posiadanie relikwii Papieża.
Kardynał Stanisław Dziwisz pozytywnie odpowiedział na prośbę ks.
Dominika Wodniczaka, popartą przez ks. biskupa Stanisława Napierałę,
przekazując ks. proboszczowi i licznie zgromadzonym pielgrzymom z Ostrowa
Wielkopolskiego relikwie krwi Błogosławionego Jana Pawła II. Obrzęd
wręczenia relikwii miał miejsce dnia 9 maja 2012 r. w Krakowie przy
ul. Franciszkańskiej 3. Uroczystego wprowadzenia relikwii do kościoła Św.
Rodziny jak i poświęcenia nowego ołtarza dokonał nowy biskup kaliski Edward
Janiak dnia 18 listopada 2012 r.
Ufamy, że odtąd Błogosławiony Papież stanie się jeszcze bardziej naszym
Orędownikiem przez swoją obecność w relikwiach.
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